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Portalul	„Vocea	ta	în	Europa”	gestionat	de	Comisia	Europeană,	constituie	punctul	unic	de	acces	la	numeroase	consultări,	discuţii	
şi	alte	opţiuni	prin	care	puteţi	juca	un	rol	activ	în	procesul	de	elaborare	a	politicilor	europene.

CUPRINS

Comunităţi în dialog

	
	 Ce	 este	 comunitatea?	 Există	 mai	 multe	 tipuri	 de	
comunităţi	 şi	 care	este	 rolul	dialogului	 în	valorizarea	 relaţiilor	
sociale	care	se	stabilesc	în	interiorul	acesteia/	acestora?	
	 Comunitatea	este	o	 construcţie	 culturală	 în	 care	ac-
torii	 sociali	 dezvoltă	 un	 sentiment	 subiectiv	 de	 aparţinere	 la	
aceleaşi	 valori	 şi	 de	promovare	 a	 acestora.	 Într-o	 comunitate,	
elementul	 fundamental	 este	 semnificaţia	 pe	 care	 o	 acordă	
relaţiilor	 comunitare	 participanţii	 la	 acest	 construct,	 relaţii	
bazate	 pe	 interese	 şi	 competenţe	 comune.	Tocmai	 de	 aceea,	
dialogul,	discuţiile	şi	dezbaterea	sunt	strategiile	de	bază	pentru	
crearea	contextului	eficient	de	realizare	a	scopului	pentru	care	
există	acea	comunitate.	
	 Ele	au	menirea	de	a	armoniza	vocile	într-o	singură	co-
munitate	sau	ale	comunităţilor	pentru	a	genera	idei	şi	pentru	a	
stabili	relaţii	dincolo	de	graniţele	mai	mult	sau	mai	puţin	vizibile	
care	despart	indivizii.	
	 Chiar	dacă	ne	referim	la	diverse	tipuri	de	comunităţi	
umane	 (urbană	 /rurală;	 reală	 /virtuală;	 comunităţi	 profesio-
nale;	 tematice;	 de	 cercetare;	 etnice;	 spirituale	 etc.),	 toate	 se	
caracterizează	 pe	 relaţii	 de	 schimb	 valoric,	 al	 căror	 scop	 este	
acela	de	a	fi	o	verigă	puternică	–	vocală	şi	vizibilă	–	a	dialogului	
concertat	la	nivel	regional,	naţional	sau	global.			
	 În	 discursul	 european	 actual,	 considerăm	 că	 dia-
logul	 între	 instituţii	 şi	variatele	comunităţi	care	se	construiesc	

sub	ochii	noştri	este	benefic	şi,	mai	ales,	absolut	necesar,	pen-
tru	 că	 un	 astfel	 de	 proces	 dialogal	 comunitar	 întăreşte	 senti-
mentul	 cetăţeanului	de	 incluziune,	de	participare	dinamică	 şi	
responsabilă	 la	 istoria,	viaţa	şi	bunăstarea	 	 spaţiului	pe	care	 îl	
locuieşte.	

Prof.univ.dr.	Doina	Cmeciu
Coordonator

Centrul	de	Informare	Europe	Direct	Bacău

©ComunitateDurabila

©As.	In	Comunitate

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_ro.htm
http://comunitatedurabila.ro/articol/235/achizitii-verzi-pentru-dezvoltare-durabila.html
http://comunitatedurabila.ro/articol/235/achizitii-verzi-pentru-dezvoltare-durabila.html
http://incomunitate.tumblr.com/
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	 În perioada 1 iulie – 31 decembrie 
2016,	 Preşedinţia	 Consiliului	 Uniunii	 Euro-
pene	este	asigurată	de	Slovacia,	care	se	va	axa	
pe	 patru	 domenii-cheie:	 o	 Europă	 puternică	
din	punct	de	vedere	economic,	o	piaţă	unică	
modernă,	 politici	 sustenabile	 în	 materie	 de	
migraţie	şi	azil,	implicarea	UE	pe	plan	mondial.	
Aceste	priorităţi	au	la	bază	trei	principii	 inter-
conectate:	 obținerea	 de	 rezultate	 concrete,	
depăşirea	 fragmentării	 şi	 punerea	 accentului	
pe	cetățeni.
Preşedinţia	 Consiliului	 UE,	 asigurată	 prin	
rotaţie	de	către	statele-membre	ale	UE	 la	fie-
care	şase	luni,	are	două	misiuni	principale:

-	 planificarea	 şi	 conducrerea	 reuniuni-
lor	din	cadrul	Consiliului	 şi	al	grupurilor	de	
pregătire	ale	acestuia;
-	 reprezentarea		Consiliului	în	relaţiile	cu	
celelalte	instituţii	ale	UE.

Cu	privire	la	Preşedinţia	Slovaciei,	Corina	Creţu,	
comisar	 pentru	 politică	 regională,	 a	 declarat:	
„Este	 un	moment	 important	 pentru	 Slovacia,	
ca	ţară	ce	va	deţine	acest	mandat	pentru	pri-
ma	dată.	Prietenii	noştri	 slovaci	vin	 la	condu-
cerea	Uniunii	Europene	într-un	moment	dificil.	
Proiectul	european	se	află	 într-un	moment	 în	
care	trebuie	să-şi	dovedească	rezistenţa,	iar	eu	
privesc	conducerea	slovacă	drept	una	potrivită	
pentru	a	ghida	Europa	în	vremuri	tulburi.	Cred	
că	această	Preşedinţie	va	fi	una	care	va	conti-
nua	procesul	de	creare	a	unităţii	şi	solidarităţii	
naţiunilor	din	Europa.”
	 Aflați	mai	multe	informații	aici:
Consiliul	 Europei,	 Calea	 Europeană,	 INSSE,	
Reprezentanța	Comisiei	Europene	în	România

În perioada 4 iulie – 8 septembrie,	 Institutul	 Cultural	 Român	
organizează	ateliere	care	vor	cuprinde	o	paletă	 largă	de	activități	
culturale	şi	de	creație.	Vor	avea	loc,	la	sediul	ICR	din	Bucureşti,	cur-
suri	de:	pictură	şi	desen,	fotografie,	canto	şi	sculptură	în	lemn	atât	
pentru	 copii,	 cât	 şi	 pentru	 adulți,	 sub	 îndrumarea	 unor	 artişti	 şi	
specialişti	în	domeniu.	Aflați	mai	multe...

	 Pe data de 13 iulie 2016,	Comisia	Europeană	a	prezentat	un	
pachet	de	propuneri	privind	finalizarea reformei sistemului euro-
pean comun de azil,	care	cuprinde	următoarele	aspecte	:
•	 proceduri	comune	de	protecţie	internaţională;
•	 un	 set	 de	 standarde	 uniforme	 privind	 protecţia	 şi	 drepturile	

acordate	beneficiarilor;
•	 armonizarea	condiţiilor	de	primire	în	UE;
•	 instituirea	 unui	 cadru	 european	 de	 relocare,	 cu	 o	 procedură	

unică	pentru	tot	teritoriul	UE.
	 În	 declaraţia	 sa,	 Dimitris	 Avramopoulos,	 comisarul	 pentru	
migraţie,	afaceri	 interne	şi	cetăţenie,	a	afirmat:	„Ceea	ce	propunem	
este	elementul	final	al	unei	reforme	globale	a	sistemului	comun	de	
azil	al	UE.	Schimbările	vor	institui	o	adevărată	procedură	comună	în	
materie	de	azil	şi	le	vor	garanta	solicitanților	de	azil	un	tratament	egal	
şi	adecvat,	indiferent	de	statul-membru	în	care	îşi	depun	cererea.	În	
acelaşi	timp,	definim	în	mod	clar	obligațiile	şi	responsabilitățile	care	
le	revin	solicitanților	de	azil,	pentru	a	preveni	deplasările	secundare	
şi	abuzul	de	proceduri.	Obiectivul	nostru	este	de	a	avea	un	sistem	
comun	care	să	fie	rapid	şi	eficient,	bazat	pe	norme	armonizate	şi	pe	
încredere	reciprocă	între	statele	membre”.	Aflați	mai	multe...

Evenimente de marcă

http://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/presidency-council-eu/
http://www.caleaeuropeana.ro/comisarul-corina-cretu-despre-preluarea-presedintiei-rotative-a-consiliului-ue-de-catre-slovacia-consider-ca-aceasta-presedintie-va-fi-una-ce-va-contribui-la-unitate-si-solidaritatea-natiuni/
http://www.insse.ro/cms/files/cooperare/afaceri%20europene/Planuri%20P-SK.pdf
http://ec.europa.eu/romania/news/agenda/01072016_lansare_presedintie_slovaca_consiliul_ue_ro.htm.
http://icr.ro/pagini/atelierele-de-creatie-pentru-toate-varstele-continua-si-vara-asta-la-icr
http://ec.europa.eu/romania/news/13072016_cadru_european_relocare_si_reforma_sistem_azil_ro.htm
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	 Pe 20 iulie 2016, Comisia	Europeană	a	aprobat	modificarea	
Programului	 Operaţional	 Sectorial	 Creşterea	 Competitivităţii	 Eco-
nomice	 (POS	CCE)	2007-2013,	prin	 transferul	 a	aproximativ	265	de	
milioane	de	euro,	în	interiorul	programului,	pentru	proiecte	perfor-
mante	din	cadrul	axelor	prioritare:	„Un	sistem	de	producţie	inovativ	
şi	eco-eficient”	şi	„Cercetare,	dezvoltare	tehnologică	şi	inovare	pentru	
competitivitate”.	Aflați	mai	multe...

http://ec.europa.eu/romania/news/20072016_pos_cee_fonduri_realocate_pentru_imm_si_cercetare_ro.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/RO
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	 Pe 22 iulie 2016,	România,	alături	de	alte	şapte	state-mem-
bre	 (Cipru,	 Finlanda,	 Franța,	 Spania,	 Lituania,	 Polonia,	 Portugalia),	
a	primit	un	aviz	motivat	 în	 legătură	 cu	 transpunerea	noii	directive	
referitoare	la	obiectele	culturale	care	au	părăsit	ilegal	teritoriul	unui	
stat-membru	al	UE.	Traficul	ilegal	de	bunuri	culturale	este	o	problemă	
care	afectează	toate	țările	UE.	
	 Noile	norme	ar	fi	trebuit	să	fie	transpuse	în	legislația	națională	
până	la	19	decembrie	2015	însă	România	nu	a	comunicat	încă	Comi-
siei	Europene	transpunerea	integrală	a	directivei	în	dreptul	național.	
Statele-membre	 în	cauză	au	acum	 la	dispoziție	două	 luni	pentru	a	
notifica	 transpunerea	completă	a	directivei;	 în	caz	contrar,	Comisia	
poate	decide	să	sesizeze	Curtea	de	Justiție	a	UE.	Aflați	mai	multe...

	 În perioada 29 iulie – 7 august 2016,	 la	Râşnov,	 are	 loc	 	 a	VIII-a	
ediţie	 a	 Festivalului	 de	 Film	 Istoric	 (FFIR).	 Obiectivele	 acestui	 festi-
val,	a	cărui	primă	ediţie	a	fost	în	anul	2009,	includ	valorificarea	unor	
capitole	 istorice	 importante	din	 cinematografia	 locală	 şi	mondială,	
dezvoltarea	în	spaţiul	public	românesc	a	dezbaterilor	unor	teme	care	
leagă	trecutul,	prezentul	şi	viitorul	istoric.	Acest	eveniment,	unic	pe	
piaţa	culturală	românească,	care	uneşte	 istoria	şi	filmul	 istoric,	care	
informează	şi	emoţionează,	 care	 ridică	 întrebări	 şi	dezbate	 răspun-
suri,	 dezvoltă,	 în	 acest	 an,	 tematica	 cuprinsă	 în	 titlul	„(R)Evolution”.	
Aflați	mai	multe...

http://ec.europa.eu/romania/news/22072016_aviz_motivat_transpunere_norme_restituire_bunuri_culturale_ro.htm
http://icr.ro/pagini/festivalul-de-film-istoric-rasnov-intre-29-iulie-si-7-august-2016
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Caravana de informare 
în mediul rural
Pe	 parcursul	 lunii	 iulie	 2016,	 Centrul	
Europe	 Direct	 Bacău,	 în	 colaborare	 cu	
D.G.A.S.P.C.	 Bacău	 şi	 UAT-urile	 locale	
(în	 cadrul	 proiectelor	 iniţiate	 de	 aceste	
instituţii),	 a	 desfăşurat	 activităţi	 de	 in-
formare	 în	 mediul	 rural,	 în	 comunităţi	
precum	 	 Lipova,	 Răchitoasa,	 Coloneşti,	
Motoşeni,	Stănişeşti	şi	Vultureni.
Pentru	 detalii	 privind	 participanţii	 la	
activităţi,	 tematica	 dezbătută,	 locaţia	
desfăşurării	 evenimentelor,	 tipuri	 de	 a-
teliere	a	se	vedea:	
http://europedirectbacau.ro
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Concursul Reporter și Blogger european - ediția 2016

	 Reprezentanța	Comisiei	Europene	îşi	propune	să-i	încurajeze	pe	jurnalişti	şi	bloggeri	să	se	specializeze	
în	analiza	informațiilor	care	provin	de	la	instituțiile	europene	şi	a	subiectelor	europene	în	general	şi,	ca	urmare,	
lansează	concursul	REPORTER	şi	BLOGGER	EUROPEAN.
	 Jurnaliştii	şi	bloggerii	sunt	invitați	să	trimită,	până	pe	31	octombrie	2016,	articole	şi	materiale	proprii,	pe	
teme	europene,	publicate	în	perioada	1	ianuarie	–	31	octombrie	2016,	pentru	a	fi	evaluate	de	un	juriu.	Nu	sunt	ac-
ceptate	articole	de	ştiri,	ci	numai	comentarii,	analize,	reportaje,	interviuri,	editoriale,	articole	de	opinie	şi	imagini	
ilustrative	 (infografice	originale	sau	 fotografii	care	au	 fost	publicate,	 însoțite	de	comentarii	 relevante).	Fiecare	
concurent	trebuie	să	trimită	minimum	trei	materiale	pentru	a	intra	în	competiție	la	una	dintre	cele	7	categorii	ale	
concursului	(vezi	mai	jos	categoriile	şi	criteriile	de	evaluare	pentru	fiecare	în	parte).	Concurenții	pot	participa	la	o	
singură	categorie	(dintre	primele	7).
	 Jurnaliştii	şi	bloggerii	pot	participa,	de	asemenea,	într-o	categorie	specială	a	concursului:	„Social	media	
admin”.	Concurenții	vor	avea	prilejul	să-şi	aleagă	o	zi,	între	15	martie	şi	31	octombrie,	în	care	să	administreze	con-
turile	de	Facebook	şi	Twitter	ale	Reprezentanței	Comisiei	Europene.	Condițiile	de	înscriere	şi	criteriile	de	evaluare	
pentru	această	categorie	sunt	detaliate	mai	jos.	Orice	concurent	care	participă	la	una	dintre	primele	7	categorii	
poate	participa	şi	la	categoria	specială,	având	astfel	ocazia	să	câştige	două	premii.
	 Fiecare	categorie	va	avea	un	singur	câştigător,	iar	premiile	constau	în	tablete	iPad.
	 Calendarul	competiției:
•	 martie	2016:	lansarea	concursului
•	 31	octombrie:	termen-limită	pentru	înscrierea	în	concurs	la	toate	categoriile
•	 15	martie	–	31	octombrie:	desfâşurarea	competiției
•	 15	–	30	noiembrie:	jurizare
•	 10	decembrie:	eveniment	de	anunțare	a	câştigătorilor
	 Participare:
	 Jurnaliştii	pot	participa	la	una	dintre	următoarele	categorii:	1,	2,	3,	4,	5,	7.	Indiferent	de	participarea	la	una	
dintre	categoriile	menționate,	se	pot	înscrie	şi	la	categoria	8	(categoria	specială	„social	media	admin”).
	 Bloggerii	pot	participa	la	una	dintre	următoarele	categorii:	5,	6,	7.	Indiferent	de	participarea	la	una	dintre	
categoriile	menționate,	se	pot	înscrie	şi	la	categoria	8	(categoria	specială	„social	media	admin”).
	 Categoriile	1,	2,	3	şi	4	se	adresează	exclusiv	 jurnaliştilor.	Categoria	6	se	adresează	exclusiv	bloggerilor.	
La	categoriile	5,	7	şi	8	vor	concura	jurnalişti	şi	bloggeri.	Jurnaliştii	şi	bloggerii	pot	participa	exclusiv	la	categoria	
specială	(vezi	mai	jos	condiții	de	înscriere).
	 Aflați	mai	multe	detalii..

http://ec.europa.eu/romania/09032016_concursul_reporter_si_blogger_european_2016_ro.htm
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Zile naționale

	 Data	 de	 14	 iulie	 are	 o	 importanţă	 deosebită	
pentru	 francezi.	 A	 fost	 sărbătorită	 pentru	 prima	 dată	
ca	 Zi	 Naţională	 a	 Franţei	 în	 1790,	 după	 care,	 timp	 de	
aproape	un	secol,	nu	 i	s-a	acordat	nicio	 importanţă.	A	
devenit	cu	adevărat	sărbătoare	naţională	 începând	cu	
anul	1880.

Pentru	mai	multe	detalii	 accesați	 kit-ul	 tematic	„Să	ne	
cunoaştem	în	Europa”

	 Pe	21	 iulie,	Belgia	 şi-a	celebrat	Ziua	Naţională,	
cunoscută	şi	sub	denumirea	de	Ziua	Regelui.	

©BucurestiFM

©ObservatorEuropean

Portalul european pentru proiecte de investiţii

Tipuri de proiecte cu finanţare europeană

Idei de afaceri cu fonduri europene nerambursabile în 2016

Publicaţii ale Uniunii Europene

O carieră în instituțiile Uniunii Europene

Informații utile

http://europedirectbacau.ro/index.php/publicatii/publicatii-edic-bacau/kit-tematic-sa-ne-cunoastem-in-europa
http://europedirectbacau.ro/index.php/publicatii/publicatii-edic-bacau/kit-tematic-sa-ne-cunoastem-in-europa
http://bucurestifm.ro/2015/07/13/maine-este-ziua-nationala-a-frantei/
http://observatoreuropean.radioromania.ro/?p=11366
https://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_ro
http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_ro.htm
http://ideideafaceri.manager.ro/articole/fonduri-europene/12/
http://bookshop.europa.eu/ro/home/ 
http://europa.eu/epso/index_ro.htm
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Întrebări	despre	Uniunea	Europeană?
Telefonul verde UE:
00 800 6 7 8 9 10 11

-	de	oriunde	din	UE
-	9.00-18.00	CET	(în	zilele	lucrătoare)
-	în	orice	limbă	oficială	a	UE

Europa	-	www.europa.eu
Site-ul	oficial	al	Uniunii	Europene	vă	pune	la	dispoziţie:
-	informaţii	de	bază	cu	privire	la	activitatea	UE
-	cele	mai	noi	ştiri	şi	evenimente	din	UE
-	link-uri	către	informaţii	despre	UE	pe
site-urile	instituţiilor	şi	agenţiilor	UE.

Reţeaua	Europe	Direct
Dacă	doriţi	 să	obţineţi	 consiliere	 sau	 sprijin	 în	 zona	 în	
care	locuiţi	sau	să	găsiţi	un	forum	local	care	promovează	
dialogul	 şi	 informaţiile	 corecte	 privind	 politicile	 UE,	
contactaţi	cel	mai	apropiat	centru	local	de	informare.

Structură-gazdă:
Universitatea	„Vasile	Alecsandri”	din	Bacău

Parteneri:

Municipiul	Bacău

U.A.T.	Județul	Bacău

Pe	noi	ne	găsiți	aici:
Str.	Spiru	Haret,	Nr.8

(în	incinta	Bibliotecii	Universitare)

http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/romania/information/centrele_de_informare_europe_direct/index_ro.htm
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